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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um rödd og raddheilsu. Röddin er afar mikilvæg í mannlegu 

samfélagi og má segja að röddin sé sendiboði hugsana, tilfinninga og orða sem gefa lífinu 

merkingu og innihald. Sem söngkona og leikkona hefur röddin lengi verið mér hugleikið 

efni og hef ég oft velt fyrir mér áhrifum bæði líkamlegra- og andlegra áhrifa á röddina. 

Fyrir einstaklinga sem byggja viðurværi sitt á röddinni þá er auðvitað alltaf mikilvægt að 

sinna raddheilsu. Ljóst er að líkamlegir og sálrænir þættir geta haft mikil áhrif á röddina. 

Meðhöndlun á líffræðilegum vanda er í flestum tilfellum auðveldari en sálfræðilegum þar 

sem orsökin er augljósari. Sálrænn raddvandi getur lýst sér á fjölbreyttan hátt og oft er 

flókið að komast að rót vandans nema með samvinnu fagaðila með mismunandi 

sérfræðiþekkingu. Góð raddheilsa skiptir sköpum og því mikilvægt að leita leiða til að 

vinna með raddvanda þegar hann kemur upp. 
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Inngangur  

Mannsröddin hefur lengi verið fræðimönnum hugleikið viðfangsefni, meðal annars vegna 

þess hve hlutverk hennar er fjölbreytt. Við notum röddina aðallega til að tjá okkur og gefa 

frá okkur hljóð en einnig til að sýna tilfinningar okkar til dæmis í söng og í leikrænum 

tilgangi.  

Sem söngkona og leikkona hefur röddin lengi verið mér hugleikið efni og hef ég oft velt 

fyrir mér áhrifum bæði líkamlegra- og andlegra áhrifa á röddina. Það gerist margt á 

lífsleiðinni sem getur haft áhrif á rödd fólks, auk meðfæddra líkamlegra galla. Raddvandi 

getur verið margslunginn og orsakast bæði af líffræðilegum og/eða sálrænum þáttum.  

Líffræðilegar orsakir eru yfirleitt auðgreinanlegar og í mörgum tilfellum er auðvelt að 

leysa þannig vanda með læknisfræðilegu inngripi. Afleiðingar slíks inngrips geta hins 

vegar verið þær að eftir standa raddvandamál af sálrænum toga. Líffræðilegar orsakir 

raddvanda geta þannig beint og óbeint leitt til sálrænna og/eða starfræns vanda, sérstaklega 

hjá fólki sem að reiðir sig á röddina sem sitt atvinnutæki. Slíkan vanda getur verið erfiðara 

viðfangsefni að leysa. 

Sálræn raddvandamál geta verið af ýmsum toga og stafað af andlegum áföllum, en getur 

einnig verið afleiðing líkamlegra áfalla á raddböndin. Raddvandi getur í sumum tilfellum 

verið eina birtingarmynd sálræns ástands. Sálrænn raddvandi getur lýst sér á mjög 

mismunandi hátt, svo sem í málleysi eða óeðlilegri raddbeitingu. Ástæðurnar að baki 

raddvandanum geta verið fjölþætt og því er í mörgum tilfellum þörf á heildrænni nálgun 

mismunandi sérfræðinga í meðferð þessara einstaklinga. 

Í þessari ritgerð mun ég byrja að fjalla almennt um röddina, hvernig við búum til hljóð og 

orð. Í framhaldinu mun ég fara yfir raddavandamál. Fyrst mun ég fara yfir raddvanda 

tengdum líffræðilegum þáttum, meðal annars barkabólgu og raddbandahnútum. Í öðrum 

hluta fer ég yfir taugafræðileg vandamál eins og raddbandalömun og krampa. Að lokum 

mun ég fjalla um sálfræðilega þætti sem geta haft áhrif á röddina, þar verður farið yfir 

vandamál tengd hugbrigðaröskunum, sálrænu málleysi og óeðlilegri raddbeitingu.  

Í þessum ritgerðarsmíðum er fjallað um hvaða áhrif líkamlegir og sálrænir kvillar geta haft 

á röddina. Í kjölfarið verður fjallað um raddheilsu og aðferðir sem hafa borið árangur í að 

vinna með á raddvanda.   
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1. Röddin 

Rödd er málrómur, raust og/eða rómur. Hljómfall, blæbrigði og raddstyrkur gerir hverja 

rödd einstaka. Við gerum greinarmun á fólki, kyni, aldri og jafnvel menntun manna og 

félagslegri stöðu út frá rödd þeirra. Þessi einstæðu persónueinkenni segja líka til um 

hvernig manneskja upplifir sjálfa sig og sína sjálfsmynd. Hljómur raddarinnar getur gefið 

til kynna um það í hvernig hugarástandi fólk er í, eins og grunntilfinningar á borð við reiði, 

gleði, hræðslu og sorg. Röddin er hljóðfæri mannsins, heilbrigð spilar hún án mikillar 

fyrirhafnar með margvísleg líffæri sér til stuðnings og verndar. 

Í þessum kafla verður farið yfir það hvernig röddin myndast og fólk myndar hljóð og orð. 

Uppbygging og virkni raddarinnar  

Talfæri eru öll þau líffæri sem við notum við að mynda talhljóð og rödd. Flest þeirra eru í 

hálsi og höfði eins og  lungu, barki og barkakýli, raddbönd, munnhol og tunga, kjálki, 

tennur og varir og síðast en ekki síst eyra.1 Loftið pressast út þegar við öndum frá okkur og 

við það þrýsta brjósthols- og magavöðvar á lungun þannig að þau dragast saman. Loftið 

berst upp barkann, gegnum barkakýlið, og síðan út um munn eða nef. Styrkur 

málhljóðanna sem myndast ræðst af kraftinum í útöndunni. Talfærin eru útlistuð á 

myndinni hér fyrir neðan. 

 
Mynd 1- Talfæri2 

 
1 Sverrir Páll Erlendsson, „Talfærin,“ Vefsafn, 18.11.2001. 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20041103154218/www.ma.is/MA/fonet/Talfaeri/default.htm.  
2 Sigurður Konráðsson og Eiríkur Rögnvaldsson. „Hljóðfræði.“ Málsgreinar, 2017. 

http://ait.arnastofnun.is/grein.php?id=602.  

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20041103154218/www.ma.is/MA/fonet/Talfaeri/default.htm
http://ait.arnastofnun.is/grein.php?id=602
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Þegar við öndum frá okkur fer loftið í gegnum barkakýlið út um raddbönd en þau 

samanstanda af frumuvefjum sem huldir eru viðkvæmum himnum. Brjósk og vöðvar sjá til 

þess að raddböndin opnist og lokist við myndun raddar. Þegar rödd er mynduð liggja 

raddböndin þétt hvort að öðru og titra þegar loft þrýstist gegnum barkakýlið. Við getum 

síðan mótað hljóðið með notkun tungu og hljóðholsins í hálsi og munni.3  

Maðurinn notar röddina í flest allri tjáningu, því er afar mikilvægt að beita röddinni rétt og 

fara vel með þau líffæri sem notuð eru til að mynda hljóð. 

Raddmyndun 

Það má segja að raddmyndun sé eins og vel smurt tannhjól sem hefur keðjuverkandi áhrif á 

loftstreymi og hljóðmótun til þess að viðmælandinn heyri það sem sagt er. Fyrsta þrepið 

hefst við innöndun en þá  breiða rifbeinin úr sér á meðan rúmmál brjóstholsins eykst. 

Þindin er aðal öndunarvöðvinn, í hvíld situr hún eins og hvelfing og við innöndun dregst 

hún saman og flest út. Þannig á hún þátt í að ummál brjóstholsins eykst og þrýstir neðstu 

rifbeinunum út á við ásamt því að kviðvöðvarnir þenjast út. Við útöndun verður þindin 

aftur að hvelfingu og brjóstkassinn sígur niður. Útöndunarloftið berst upp að barka, 

barkakýli og lendir með þunga á vöðvafellingar sem teygjast úr hliðarveggjum barkakýlis, 

raddbönd, sem byrja að titra. Loftið berst áfram að munni, nefi og í efri hluta 

höfuðkúpunnar, þar með myndast hljómun (e. resonance).4 Hljómun er samspil taugaboða 

og vöðvahreyfinga. Ef að eitthvað truflar eðlilega radd- eða hljómmyndun og raddbeiting 

verður á einhvern hátt óeðlileg þá getur það hæglega leitt til raddvanda. Myndin hér fyrir 

neðan sýnir opnun og lokun raddbanda.  

Mynd 2 - Opnun og lokun raddbanda5 

 
3 Þorsteinn Vilhjálmsson og Emilía Dagný Sveinbjörnsdóttir. „Hvers vegna breytist röddin í fólki sem andar 

að sér helíngasi?“ Vísindavefurinn, 10. október 2005. Sótt 22. nóvember 2020. 

http://visindavefur.is/svar.php?id=5319.  
4 Halla Marinósdóttir. „Raddvandi íslenskra atvinnusöngvara: Tíðni, einkenni og áhættuþættir,“ 

(Meistararitgerð, Háskóli Íslands, 2014), http://hdl.handle.net/1946/18465.  
5 (Þóra Másdóttir, mynd á glæru sjö í fyrirlestri 20. ágúst 2019) 

http://visindavefur.is/svar.php?id=5319
http://hdl.handle.net/1946/18465
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2. Raddvandamál – líkamleg 

Raddvandamál geta stafað af ýmsum toga. Einkenni raddvanda sem birtist í skertum 

raddgæðum geta verið margskonar, en algengt er að talað um raddþreytu, hæsi og 

loftkennd. Í þessum kafla verður farið yfir raddvanda sem að tengist líkamlegum þáttum.  

Líffræðileg raddvandamál 

Raddvandamál kallast vefræn (e. organic) þegar hægt er að greina þau út frá líkamlegum 

orsökum. Það geta verið sjálfskapaðar raddveilur, eins og til dæmis raddbandahnútar. 

Vefræn mein geta einnig komið til vegna veikinda (t.d. barkabólga) eða skurðaðgerðar. 

Þessi mein er hægt að greina við skoðun á raddböndum þar sem einkennin sjást yfirleitt 

nokkuð greinilega.6 Hér verðar nefndar tvær tegundir raddvanda af þessu tagi. 

Barkabólgu fylgir yfirleitt mikið hæsi og raddleysi, bólgur í slímhúð, hósti og hiti. 

Barkabólgu má skipta í tvo flokka annars vegar bráðabarkabólgu sem orsakast af bakteríu- 

eða veirusýkingum í öndunarfærum sem geta birst fyrirvaralaust og hins vegar 

króníska/stöðuga barkabólgu. Krónísk barkabólga getur t.d. orsakast af astmalyfjum, 

innöndun af sígarettureyk og bakflæði svo eitthvað sé nefnt en þá hafa einkennin varað í 

meira en þrjár vikur. Til að vinna bug á barkabólgu er mikilvægt að gæta að hvíld, 

vatnsinntöku og huga að raddvernd til að koma í veg fyrir myndun hnúta á raddböndin.7 

Raddbandahnútar (e.vocal fold nodules) geta komið þegar röddinni er beitt á óeðlilegan 

hátt miðað við eðlilega tónhæð, sem dæmi má nefna, að tala eða syngja fyrir ofan eða 

neðan náttúrulegt raddsvið raddarinnar, öskra, tala mikið og hátt. Þessu mætti lýsa sem 

áverkahegðun eða sjálfskapaða raddveilu og er algengust hjá konum sem syngja mikið, en 

einnig hjá virkum ungum drengjum. Raddbandahnútar eru yfirleitt á báðum raddböndum 

og helstu einkenni raddarinnar er hæsi, loftkennd rödd og þörf fyrir því að ræskja sig. 

Mikilvægt er að bæta raddheilsu hjá þessum einstaklingum, taka á hegðuninni sem orsakar 

hnútana og í sumum tilvikum krefst aðgerðar en yfirleitt er einnig þörf á meðferð hjá 

talmeinafræðingi.8  

Taugafræðileg raddvandamál  

Líffræðileg raddmein sem eru taugafræðileg (e. neurologic) geta verið raddbandalömun og 

raddbandakrampi. Þá er er um að ræða skaða í mið- eða úttaugakerfi líkamans sem örva 

 
6 (Þóra Másdóttir, fyrirlestur 21. ágúst 2019) 
7 Christine M. Sapienza, og Bari Hoffman Ruddy, Voice Disorders, (San Diego: Plural Publishing, 2009). 
8 Sapienza og Hoffmann Ruddy, Voice Disorders. 
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eða stjórna vöðvunum sem vinna að raddmyndun. Þessar raddveilur geta verið margskonar 

og sumar hverjar frekar sjaldgæfar, þær geta annarsvegar verið hluti af öðrum sjúkdómi 

eins og Parkinsonsveiki eða einangrað tilvik óháð öðru, t.d. í kjölfar skurðaðgerðar 

(raddbandalömun). Það eru öndunarfærin, barkakýlið og svæðið þar fyrir ofan sem geta 

orðið fyrir áhrifum vegna taugafræðilegs skaða.9 Hér verðar nefnd nokkur dæmi. 

Raddbandalömun er raddvandamál af taugafræðilegum toga sem getur haft mismunandi 

orsakir. Meðal annars getur þetta gerst eftir slys, barkaþræðingu við svæfingu, vegna 

veirusýkingar eða aðgerðir á höfði eða hálsi. Bæði raddböndin geta lamast (e. bilateral 

vocal fold paralysis) , en þá getur einstaklingur átt erfitt með öndun ef raddböndin eru í 

lokaðri stöðu. Ef raddböndin lamast hins vegar í opinni stöðu getur verið erfitt að vernda 

öndunarveginn þegar kyngt er. Einnig getur annað raddbandið lamast en hitt ekki, 

einstaklingur með eingöngu annað lamað raddband (e. unilateral true vocal fold paralysis) 

getur glímt við algert raddleysi eða verið með eðlilega raddmyndum og allt þar á milli.10 

Raddbandakrampi (e. spasmodic dysphonia; SD) er truflun sem verður við vöðvaspennu 

sem veldur vöðvasamdrætti í barkakýlisvöðvunum. Röddin verður lág og höktandi vegna 

vöðvaspennutruflananna. Töluvert fleiri konur greinast með SD en menn, en allt að 80% 

þeirra sem greinast eru konur. SD hefur oft verið tengt við skriftarskjálfta (e.writer’s 

cramp) sem, eins og tónlistarkrampi, eru dæmi um ósjálfráða vöðvasamdrætti sem koma 

fram í allt frá einum fingri til heils útlims þegar framkvæmd eru ákveðin verkefni eins og 

að spila á hljóðfæri eða skrifa. Þeirri meðferð sem helst er beitt við raddbandakrampa er að 

efni sem dregur úr krampanum (botolinum toxin) er sprautað í ofvirka vöðva á tveggja til 

þriggja mánaða fresti en það getur dregið töluvert úr einkennum.11 Áður fyrr var talið að 

raddbandakrampi væri geðvefrænn (e. psychosomatic) sjúkdómur sem leiddi til líkamlegra 

einkenna sem stafa af geðbrigðum eða öðrum sálrænum orsökum eins og streitu, kvíða og 

þunglyndi. Í dag telst SD sem staðbundinn taugasjúkdómur í innri vöðvum barkakýlis þrátt 

fyrir að sjúkdómsvaldurinn teljist óþekktur. Einstaklingar með SD geta verið með 

geðraskanir en vegna þess að áður fyrr var talið að SD væri geðrænt vandamál geta 

sjúklingar verið ranggreindir með geðröskun af einhverjum toga.12 Áður var jafnvel talið 

 
9 Sapienza og Hoffmann Ruddy, Voice Disorders. 
10 Sapienza og Hoffmann Ruddy, Voice Disorders. 
11 Hilmir Ásgeirsson og Sigurlaug Sveinbjörnsdóttir, „Vöðvaspennutruflun:Yfirlitsgrein,“ Læknablaðið 89 

(2003): 943-948, sótt 22. nóvember 2020 á http://www.laeknabladid.is/media/skjol/2003-12/2003-12-f02.pdf.   
12 Amanda Hu, Al Hillei, Wei Zhao og Tanya  Meyer, „Anxiety and Depression in spasmodic dysphonia 

patients.“ World Journal of Otorhinolaryngology - Head Neck surgurgery 4, nr. 2 (júní, 2018): 110-16, 

doi.org/10.1016/j.wjorl.2018.04.004.  

http://www.laeknabladid.is/media/skjol/2003-12/2003-12-f02.pdf
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að raddbandakrampi gæti hugsanlega þróast vegna erfiðleika sem fylgja því að „vera 

miðaldra“.13 

Starfræn raddvandamál 

Raddvandi getur verið starfrænn (e. functional) þá er um að ræða raddleysi eða truflun sem 

á sér ekki augljósa líffræðileg orsök. Orsakirnar eru þá oftast meðhöndlaðar sem óútskýrð 

mein eða þá ályktað að einhver sálræn orsök liggi að baki raddleysinu.14  

Almennt er talið að konur séu viðkvæmari en menn fyrir starfrænum raddvandamálum 

vegna þess að líffræðilegur munur sé á barka kvenna og karla, og að konur eigi frekar á 

hættu að þjást af kvíðatengdum vandamálum. Þar er lagt til að geðheilbrigðisstarfsmenn 

vinni samhliða talmeinafræðingum sem viðauki í meðferð við starfrænum 

raddvandamálum.15 Hér verða nefnd tvö dæmi. 

Raddtruflun tengd vöðvaspennu (e. muscle tension dysphonia; MTD) er raddvandamál af 

stafrænum toga sem tengist mikilli raddnotkun, miklu andlegu og/eða líkamlegu álagi og 

jafnvel kvíða, þunglyndi og/eða streitu. MTD einkennist af ofspennu í vöðvum 

barkakýlisins, raddböndin líta oft nokkuð eðlilega út en geta einnig verið með hnúta, 

blöðrur eða bjúg, svo eitthvað sé nefnt. Ofspennan leiðir til breyttrar virkni í barkakýli og 

raddeinkenni geta verið margskonar, þar má nefna veik, loftkennd og áreynslumikil rödd. 

Þeir sem glíma við mikla vöðvaspennu að þessum toga eru meðal annars með sjáanlega 

vöðvavirkni í hálsi og höfði en auk þess er bakflæði algengur fylgifiskur. Breyttur lífsstíll 

með áherslu á að draga úr álagi er líklega áhrifamesta meðferðarúrræðið ásamt því að 

vinna með talmeinafræðingi til að læra rétta raddbeitingu.16 

Vandamál tengt falsetturödd (e. puberphonia og/eða mutational falsetto) er algengara hjá 

karlmönnum en konum og algengast er að þeir sem leiti sér aðstoðar séu á kynþroskaaldri 

eða milli 11 og 15 ára. Röddin hljómar barnsleg í eyrum þess sem heyrir og í sumum 

tilvikum mónótónísk.17 Ýmis vandamál geta komið upp hjá drengjum sem eru í mútum og 

er hægt að flokka það í tvo hópa, annars vegar líkamlegt vandamál þar sem mögulega 

 
13 Sapienza og Hoffmann Ruddy, Voice Disorders. 
14 Janet Baker, „Functional Voice Disorders: Clinical Presentations and Differential Diagnosis.“ Í Handbook 

of Clinical Neurology, Mark Hallett, Jon Stone og Alan Carson ritstýrðu, 389-405, (Elsevier, 2016), 

doi:10.1016/B978-0-12-801772-2.00034-5 
15 Mafalda Andrea, Óscar Dias, Mário Andrea og Maria Luísa Figueira, „Functional Voice Disorders: The 

Importance of the Psychologist in Clinical Voice Assessment.“ Journal of Voice 31, nr. 4 (júlí 2017): 

507.e13-507.e22, doi.org/10.1016/j.jvoice.2016.10.013. 
16 Sapienza og Hoffmann Ruddy, Voice Disorders. 
17 David E. Hartman og Aarnold E. Aronson, “Psychogenic Aphonia Masking Mutational Falsetto”. Archives 

of Otolaryngology - Head and Neck Surgery 109, nr. 6 (1. júní, 1983): 415, 

doi:10.1001/archotol.1983.00800200061017. 
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skýring gæti til dæmis verið heyrnaskerðing eða að barkakýlið hafi ekki þroskast eðlilega. 

Hins vegar eru það sálrænar og félagslegar ástæður þar sem drengir í þessari stöðu gætu átt 

í erfiðleikum með að venjast breytingunum og hinni nýju rödd sem fylgir því að verða 

kynþroska. Einnig má nefna slaka sjálfsvitund og félagsþroska.18  

Eitt skjalfest dæmi er um 24 ára karlmann leitaði sér aðstoðar vegna „óbrotinnar“ raddar. 

Eftir læknisskoðun er hann greindur með falsetturödd og fór í framhaldinu til 

talmeinafræðings. Hann útskrifaðist sáttur þaðan eftir röddin lækkaði. Eftir um það bil tvö 

ár kom hann aftur og vildi að röddin lækkaði enn frekar, en frekari meðferðir 

talmeinafræðings virkuðu ekki. Honum var boðið að nýta sér sálfræðimeðferð samhliða 

sem að hann afþakkaði. Í kjölfarið var honum boðin skurðaðgerð, þar sem málbeinið var 

lækkað. Hann afþakkaði frekari talmeinameðferð en skurðaðgerðin heppnaðist og röddin 

var orðin dýpri.19 Skurðaðgerð er þó talin mjög áhættusöm og  fleiri rannsóknir hafa sýnt 

fram á að hefðbundnari meðferðir, t.d. hjá talmeinafræðingi, geti verið mjög 

árangursríkar.20  

3. Raddvandamál – sálræn 

Raddvandi og raddleysi af sálrænum eða geðrænum toga eru yfirleitt tilfinningalegs eðlis 

og tengjast streitu, kvíða, þunglyndi eða öðrum geðrænum viðbrögðum, sem valda 

líkamlegum einkennum.21 Þessi vandamál geta komið upp í tengslum við bráða barkabólgu 

og í kjölfari af tilfinningalegu áfalli. Einkennin geta verið svipuð og þegar um 

vöðvaspennuraddtruflun (e. muscle tension dysphonia) er að ræða. Það eru þó nokkrir 

hlutir sem koma skýrt fram í greiningu, til að mynda koma einkennin fram snögglega þegar 

um sálrænan raddvanda er að ræða á meðan einkenni líkamlegrar raddtruflunar vegna 

vöðvaspennu koma iðulega fram yfir lengra tímabil. 

Í flestum tilvikum eru raddböndin eðlileg í sjón, en ekki er síður mikilvægt að taka til 

greina að vöðvaspenna getur haft áhrif á raddleysið. Barkakýlis vöðvarnir eru viðkvæmir 

 
18 Sapienza og Hoffmann Ruddy, Voice Disorders. 
19 Henry Pau, og Georg E. Murty, "First Case of Surgically Corrected Puberphonia."The Journal of 

Laryngology and Otology 115, nr. 1 (janúar, 2001): 60-1, sótt 24. nóvember 2020 á 

https://search.proquest.com/docview/274937179?accountid=27513.   
20 Vrushali Desai and Prasun Mishra, “Voice Therapy Outcome in Puberphonia,” Journal of Laryngology 

and Voice 2, nr. 1 (2012): 26, doi:10.4103/2230-9748.94730. 
21 Sapienza og Hoffmann Ruddy, Voice Disorders. 

https://search.proquest.com/docview/274937179?accountid=27513
https://doi.org/10.4103/2230-9748.94730
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fyrir streitu og ofvirkir vöðvasamdrættir eru áberandi í nánast öllum sálrænum 

raddvandamálum.22 

Helstu raddvandamálin eru meðal annars hás rödd, lágt hljómfall og raddleysi. Raddböndin 

sýna eðlilega virkni þegar hóstað er, hlegið og grátið og því ekki óeðlilegt að spyrja 

hvernig standi á því að raddmyndun sé eðlileg þegar viðkomandi grætur, en sá hinn sami 

geti ekki talað þannig að heyrist í viðkomandi. 

Í sjaldgæfari tilvikum koma upp sálræn raddvandamál sem eru alvarleg og þrálátari sökum 

þess að þau virðast skjótast upp við meinlausar aðstæður en með tímanum getur komið í 

ljós að vandamálið eigi rætur að rekja til einhvers áfalls hjá viðkomandi. Eðli áfallsins 

getur þá endurspeglast í þeim sálrænu raddvandamálum sem koma fram.23 

Raddstol  

Raddstol (e. conversion aphonia), er þegar einstaklingur getur ekki talað vegna sefasýki. 

Raddvandi af þessum toga er helst talin tengjast streitu, kvíða og þunglyndi og er talið sem 

sálræn raddröskun. Þegar um þessa tegund raddvanda er að ræða þá koma einkenni mjög 

skyndilega, og eins og með aðrar hugbrigðaraskanir þá er þetta yfirleitt tengt við áfall sem 

veldur miklu andlegu álagi. Það eru ekki nein merki um líkamleg eða taugatengdar orsakir, 

en þessi röskun getur haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir sjúklinginn. Þegar um raddstol 

er að ræða þá er annarsvegar engin rödd eða þá að röddin er mjög spennt og raddtíðnin há. 

Raddböndin eru í flestum tilfellum eðlileg, þ.e. að við hósta eða innöndun þá líta 

raddböndin eðlilega út en um leið og reynt er að mynda orð þá veður hreyfing þeirra 

óeðlileg sem kemur í veg fyrir eðlilega raddsveiflu. Alltaf er byrjað á að útiloka líkamlegar 

eða taugafræðilegar orsakir en ef það er ekki hægt verður viðkomandi einstaklingur að leita 

sér sálfræðimeðferðar. Einnig er mælt með að veita talþjálfun samtímis.24 

Sálrænt málleysi 

Í sumum tilvikum koma glímir einstaklingur við sálrænt málleysi (e. psychogenic mutism) 

en vert er að taka fram að sálrænt málleysi er ekki það sama og kjörþögli/valmálleysi (e. 

elective mutism). Munurinn liggur í því að í sálrænu málleysi þá reynir sjúklingurinn að 

nota röddina en röddin er mögulega mjög lág eða að viðkomandi geti einungis myndað orð 

 
22 Baker, “Functional voice disorders: Clinical presentations and differential diagnosis,” 
23 Janet Baker, “Psychogenic Voice Disorders and Traumatic Stress Experience: A Discussion Paper with 

Two Case Reports,” Journal of Voice 17, no. 3 (september 2003): 310–318, doi:10.1067/S0892-

1997(03)00015-8. 
24 Sapienza og Hoffmann Ruddy, Voice Disorder. 
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með vörunum. En sá sem er með kjörþögli tekur meðvitaða ákvörðun um að tala ekki en 

notar svo röddina án vandræða í vissum aðstæðum, til dæmis þegar talað er við ókunnugan 

einstakling. Sálrænt málleysi getur því verið dæmi um vandamál sem krefst samvinnu 

talmeinafræðings og sálfræðings.25 

Þegar kemur að sálrænu málleysi er talað um þrjár mismunandi gerðir en það fyrsta er 

málleysi hjá geðklofa einstaklingum. Málleysi tengt sefasýki (e. hysterical mutism) er 

ómeðvituð hegðun tilkomin vegna tilfinningalegra vandamála, það er þó ekki óalgengt að 

þessir aðilar geti talað í neyðartilvikum. Síðan er til mjög sjaldgæft ástand þar sem 

einstaklingur trúir því að talfærin séu sýkt eða veik (e. idiogenic mutism).26  

Málleysi eins og annar raddvandi getur átt rætur sínar að rekja til áfalla og raddvandamálið 

á þá í raun rætur sínar að rekja til áfalla á lífsleiðinni. Sem dæmi getur einstaklingur 

upplifað eins og hann geti ekki talað í ákveðnum aðstæðum, yfirleitt krefjandi aðstæðum 

(e. conflict over speaking out; CSO). Í þessum aðstæðum er oftast um að ræða að einhver 

ágreiningur myndast og viðkomandi er undir pressu að tala frá eigin brjósti, en eitthvað 

heldur aftur af honum án þess að hann ráði við það.27  

Málleysi hefur verið til staðar hjá sumum einstaklingum greindum með hugbrigðaraskanir 

og í þeim tilteknum tilvikum verið kallað „conversion mutism“ sem kannski má kalla 

hambrigðamálleysi á íslensku28. Nefna má dæmi um konu á fertugsaldri sem greindist með 

áfallastreituröskun og hambrigðamálleysi sem fylgifisk. Þessi kona hafði þróað með sér 

málleysi í krefjandi aðstæðum eftir röð áfalla og leitaði sér aðstoðar. Eftir nokkra mánuði í 

meðferð hjá talmeinafræðingi gat hún hvíslað lágt án raddar (e. aphonia) en var þá vísað til 

sérfræðinga til meðferðar vegna streituáfallaröskunar og þar var unnið með svokallað 

berskjöldun í meðhöndlun (e. exposure treatment). Því meira sem hún talaði um áföllin því 

sterkari varð röddin.29  

 
25  Baker, “Functional voice disorders: Clinical presentations and differential diagnosis.” 
26 Norman H. Hadley, Elective Mutism: A Handbook for Educators, Counsellors and Health Care 

Professionals, Vol. 5. Neuropsychology and Cognition (Dordrecht: Springer Netherlands, 1994), 

doi:10.1007/978-94-015-8283-4. 
27 Allan O. House og Harry B. Andrews, „Life events and difficulties preceding the onset of functional 

dysphonia“ Journal of Psychosomatic Research 32, nr. 3 (1988) 311–19, doi:10.1016/0022-3999(88)90073-6 
28 Stefanie Keulen, Jo Verhoeven, Elke De Witte, Louis De Pag, Roelien Bastiaanse og Peter Mariën, 

“Foreign Accent Syndrome As a Psychogenic Disorder: A Review”. Frontiers in Human Neuroscience 10 

(27. apríl,2016), doi=10.3389/fnhum.2016.00168.   
29 Barbara Olasov Rothbaum og Edna B. Foa, “Exposure treatment of PTSD concomitant with conversion 

mutism: A case study,” Behavior Therapy 22, nr. 3 (1991): 449-59, doi:10.1016/S0005-7894(05)80377-6. 
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Þetta dæmi sýnir hversu mikilvægt samstarf talmeinafræðinga og sálfræðinga eða 

geðlækna er þegar um sálræn raddvandamál er að ræða. Í sumum tilfellum getur málleysi 

verið eina birtingarmynd sálræns ástands.  

Janet Baker er klassískt lærð söngkona, talmeinafræðingur og fjölskylduþerapisti. Hún 

hefur unnið mikið við að kanna uppruna, tíðni og birtingarmynd starfrænna og sálrænna 

raddvandamála. Baker hefur meðal annars skrifað grein um tvær konur á ólíkum aldri með 

tiltölulega ólík raddvandamál. Það sem þessar konur áttu sameiginlegt var að þær höfðu 

báðar upplifað áfall einhverju áður sem svo var hægt að tengja við núverandi vandamál 

þeirra, þ.e. þann vanda sem Baker fjallar um. Þær höfðu að auki báðar verið í aðstæðum 

þar sem þær gátu ekki bjargað sér, gátu ekki komið frá sér orðum og því upplifðu þær sig 

varnarlausar.30 Eins og áður hefur komið fram virðist vera að fleiri konur en karlmenn 

greinist með sálræn raddvandamál og varpar Baker því fram hvort að þetta gæti mögulega 

verið kvenlægt vandamál en hins vegar nefnir hún að konur séu tvisvar sinnum líklegri en 

karlmenn til að leita sér aðstoðar vegna raddvandmála.31 Baker leggur til að í þeim 

tilvikum sem einstaklingar með sálræn raddvandamál, þar sem hefðbundin meðferð við að 

ná fram eðlilegri rödd virkar ekki eða að ekki sé um nýlegt áfall að ræða, þá ætti að skoða 

hvort eldri áföll séu rót vandans. Þó að einkennin geri yfirleitt vart við sig snögglega þá 

geta vandamálið komið upp hægt og bítandi yfir lengri tíma. Einkennin geta einnig horfið 

af sjálfu sér en algengara er að einkenni raddleysisins eða raddtruflana nái yfir lengra 

tímabil, frá nokkrum dögum upp í vikur og mánuði og í sumum tilvikum í nokkur ár.32 

Dæmi um einkenni sem koma snögglega er í tilviki konu á sextugsaldri með raddtruflanir 

sem gerðu vart við sig innan við klukkustund frá því að dóttir hennar segir henni að hún 

væri með krabbamein. Í alvarlegum tilvikum ætti einstaklingum að vera vísað til 

sálfræðings þar sem væri unnið að rót vandans. Einnig er hægt að vísa til geðlæknis og ef 

til vill eru geðlyf notuð sem meðferðarúrræði. Sálrænar meðferðir geta verið áhrifaríkar í 

þeim tilvikum sem eru erfið viðureignar, þar sem raddveilan er talin vera tilkomin vegna 

geðrænna viðbragða sem valda líkamlegum einkennum (e. conversion reaction). Einnig 

væri hægt að vísa sjúklingi til geðlæknis, þar sem geðlyf væri ef til vill notað sem 

meðferðarúrræði.33 

 
30 Janet Baker, “Psychogenic Voice Disorders and Traumatic Stress Experience: A Discussion Paper with 

Two Case Reports.” 
31 Baker, “Functional voice disorders: Clinical presentations and differential diagnosis.” 
32 Baker, “Psychogenic voice disorders and traumatic stress experience: A Discussion Paper with Two Case 

Reports.”  
33 Baker, “Functional voice disorders: Clinical presentations and differential diagnosis.“ 
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Falsetturödd – sálrænn vandi  

Eins og fram hefur komið geta vandamál drengja í mútum flokkast í tvo hópa, annarsvegar 

líkamlegan og hinsvegar sálrænan. Í þeim síðarnefnda geta vandamál komið upp hjá 

ungum drengjum, allt frá þeim sem eru með slakan félagsþroska og til þeirra sem hafa 

verið virkir t.d. í kórastarfi og upplifa sterka sjálfsmynd í tengslum við það að hafa sungið 

sópran raddir. Þessir drengir hafa stundum tilhneigingu til þess að þráast við leyfa röddinni 

að fara sína náttúrulegu leið. 

Sálræn raddvandamál karlmanna koma ekki einungis fram hjá ungum drengjum heldur 

einnig karlmönnum á öllum aldri með eðlilega rödd en geta snögglega upplifað vandamál á 

borð við háa, loftkennda falsettu og/eða rödd sem brotnar í tíma og ótíma.34 Með brotinni 

rödd er átt við þegar að raddböndin teygjast eða spennast skyndilega þegar er talað eða 

sungið.  Einnig er algengt að röddin sé heilli áttund ofar en hún er vanalega. 

Lífeðlisfræðilega og líffræðilega er barkakýlið fært um mynda lægri rödd og raddböndin 

eru yfirleitt í réttri stærð miðað við aldur viðkomandi. Því er mikilvægt að skoða 

sjúkrasögu til að gera grein fyrir ástandi raddarinnar áður en raddvandinn kom fram.35  

4. Óeðlileg raddbeiting – meðvituð og ómeðvituð 

Grunntíðni raddar eru ólík hvað varðar breidd raddsviðs. Hollien skiptir þeim upp í þrjú 

svið, lægsta svið (e. pulse) eða raddurgur (e. vocal fry), miðsvið (e. modal) sem flokkast 

sem eðlileg talrödd og svo falsettu (e. falsetto) sem hæsta mögulega svið.36 

Dæmi eru um að fullorðnir einstaklingar tali með barnslegri röddu eða tali smámælt 

vísvitandi með það í huga að hljóma eins og barn sem stundum má rekja til félagslegra 

ástæðna. Barnslegt tal (e. child like speech/immature speech) er þegar röddinni er beitt á 

annan máta en talin er eðlileg miðað við aldur og kyn viðkomandi og getur þessi hegðun í 

raun flokkast undir raddvandamál af sálrænum toga.  

Málhljóðin /r/ og /s/ hljóð þykja erfið í máltöku barna en flest börn hafa náð tökum á þeim 

milli 4 ára og 5 ára aldurs.37 Algeng framburðarfrávik eru að skipta út hljóðum eða að fella 

 
34  Baker, “Functional voice disorders: Clinical presentations and differential diagnosis.” 
35 Hartman, og Aronson, “Psychogenic Aphonia Masking Mutational Falsetto.” 
36 Harry Hollien, “On Vocal Registers,” Journal of Phonetics 2, nr. 2 (mars 1974): 125–43, 

doi:10.1016/S0095-4470(19)31188-X. 
37 Þóra Másdóttir, „Hljóðþróun íslenskra barna á aldrinum tveggja til átta ára,“ Netla – Veftímarit um uppeldi 

og menntun, (2019), doi.org/10.24270/netla.2019.11  

https://doi.org/10.24270/netla.2019.11
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út þau hljóð sem ekki er búið að ná tökum á. Sem dæmi má nefna, skór verður [kou:r] og 

djús verður [tu:θ].38 

Smámeyjar /s/ 

Tvær algengar staðalímyndanir eru að samkynhneigðir menn tali og hljómi meira eins og 

konur og/eða séu smámæltir. Taka skal til greina að ekki þótt ekki séu til rannsóknir um 

beina fylgni milli samkynhneigðar og að vera smámæltur taka sumir karlmenn þennan 

talsmáta upp sem hluta af áunnum eiginleika til að samsvara sér í ákveðnum félagslegum 

aðstæðum, alveg eins og sumir klæða sig á ákveðinn máta til þess að samsvara sig 

ákveðnum hópi. Þetta væri því einfaldlega form tjáningar og er það þekkt meðal mannsins 

að stilla tónhæð sína í þeim tilgangi að stjórna persónueinkennum í mismunandi aðstæðum. 

Samkynhneigðir menn geta hins vegar eins og hver annar maður glímt við tal- og 

málþroskafrávik óháð því hverjum þeir laðast að.39 Önnur dæmi eru um að samkynhneigðir 

karlmenn, sem teljast vera með kvenlegar raddir, hafi þvert á móti tekið upp á því 

meðvitað. Áhugavert gæti verið að skoða þau tilvik með falsetturödd (e. puberphonia) í 

huga, m.ö.o. athuga hvort að um raddveilu sé að ræða.  

Í heimildarmyndinni Do I Sound Gay? talar David Thorpe um að hann hafi verið 

smámæltur sem barn og farið í talmeðferð við því. Fleiri viðmælendur í myndinni tala um 

að hafa verið smámæltir. Þegar Thorpe sagði fjölskyldu og vinum frá samkynhneigð sinni, 

kom það vinum og fjölskyldu á óvart og töluðu um að á nokkrum mánuðum hafi hann farið 

úr því að tala og hljóma gagnkynhneigður yfir í að hljóma samkynhneigður. Thorpe var 

ekki lengur smámæltur eins og hann var sem barn heldur hljómaði /s/ á þann hátt sem 

Kristján Árnason nefnir „smámeyjar /s/“40 og er oftar en ekki tengt við kvenlegt tal. Thorpe 

man ekki til þess að hafa tekið upp á þessum talsmáta viljandi og talar um að honum þyki 

erfitt að hljóma of hommalega. Í myndinni kom fram að hann upplifir kvíða yfir því að 

hljóma of kvenlega og hefur leitað til ólíkra sérfræðinga á þessu sviði í von um lausn á 

þessu vandamáli sínu. Thorpe nefnir einnig samkynhneigðu fyrirmyndirnar sem hann ólst 

upp við, það voru þeir sem að hann sá á skjánum. Staðalímyndin var sú að samkynhneigðir 

menn töluðu smámælt eða með hinu svokölluðu smámeyjar /s/, sumir voru með óvenjuháa 

 
38 Edda Sif Pálsdóttir, “Af hljóðþróun og framburðarfrávikum í máli barna: Athugun á seinkun í málþroska 

Alexanders” (B.A. ritgerð, Háskóli Íslands, 2012): bls. 8, http://hdl.handle.net/1946/11541. 
39 Dennis C. Tanner, “Speaker Profiling Persons with Communication Disorders,” The Internet Journal of 

Forensic Science 4, nr. 1 (31. desember, 2008), sótt 22. nóvember 2020, https://ispub.com/IJFS/4/1/12118  
40 Kristján Árnason, Íslensk tunga 1: Hljóð, (Reykjavík: Almenna bókafélagið, 2005).  

http://hdl.handle.net/1946/11541
https://ispub.com/IJFS/4/1/12118
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raddtíðni og flestir taldir tala kvennalega.41 Velta mætti því fyrir sér hvort um 

samfélagslega pressu sé mögulega að ræða í einhverjum tilvikum. Einnig hvort að um 

raddröskun geti verið að ræða í þeim tilvikum sem einstaklingurinn lítur á talandann og 

raddhljóminn sem vandamál. 

Smástelpu raddir og raddurgur 

Smástelpu raddir (e. little girl voice/small voice) geta verið hamlandi á marga vegu. 

Einstaklingur getur misst af atvinnutækifæri einfaldlega vegna þess að barnslegur 

raddburður hans hljómar ekki nægilega sannfærandi og sterkur eða er félagslega 

samþykktur.42 

Án þess að styðjast við rökstuddar vísindagreinar þá hefur því verið haldið fram að 

barnsleg rödd sé oft vísbending um áfallamikla fortíð. Vissulega er það nokkuð ljóst að það 

eru ekki allir sem eiga sér sögu áfalla, sem glíma við raddvanda eða eru með óeðlilega 

raddmyndun eins og Sylvia Marotta prófessor hjá George Washington háskóla segir í grein 

í Washintong Times. Marotta segir þó að samkvæmt hennar reynslu þá geti röddin breyst í 

ákveðnum endurupplifunum þar sem hún hljómar þá eins og á þeim aldri sem 

einstaklingurinn upplifði áfallið.43 

Konur hafa einnig tilhneigingu til þess að breyta rödd sinni í félagslegum tilgangi, sem 

dæmi má nefna að þekktum konum hefur oft verið lýst með barnslega, óvenju bjarta rödd 

og í sumum tilvikum með svokallað raddurg (e. vocal fry) eða marrandi raddhljóm (e. 

creaky voice). Raddurgur lýsir sér svo að raddglufunni er lokað eða haldið aftur í tali þar 

sem eðlilegt væri að hafa opnun og flokkast sem lægsta svið raddarinnar og því ekki 

endilega eðlileg tónhæð talraddarinnar. Það má segja að raddurgur sé vinsæll talsmáti sem 

hefur vakið umræðu og eftirtekt, meðal annars í Bandaríkjunum.44 Raddurgur er oft talið til 

raddvanda en getur einnig verið framkallaður hjá þeim sem ekki þjást af slíkum vanda. Þó 

eru vísbendingar um að þegar talað er með raddurg í lengri tíma hafi það neikvæð áhrif á 

 
41 David Thorpe, Do I sound gay? Heimildarmynd, (Bandaríkin: Sundance Select, 2014.) 

https://www.youtube.com/watch?v=guMibvGvM7o.  
42 “Grown Women, Small Voice: Some women say their high-pitched voices influences their chance at 

success,” ABC News, 14. júlí 2007. Sótt 28. nóvember 2020. 

https://abcnews.go.com/GMA/Health/story?id=3377888&page=1  
43 “Child abuse affects voice of victims,” The Washington Times, 30. apríl 2002. 

https://www.washingtontimes.com/news/2002/apr/30/20020430-042342-4180r/  
44 Rindy C. Anderson, Casey A. Klofstad, William J. Mayew, og Mohan Venkatachalam, “Vocal Fry May 

Undermine the Success of Young Women in the Labor Market,” Joel Snyder ritstýrði, PLoS ONE 9, nr. 5 

(28. maí, 2014): e97506,  doi.org/10.1371/journal.pone.0097506. 

https://www.youtube.com/watch?v=guMibvGvM7o
https://abcnews.go.com/GMA/Health/story?id=3377888&page=1%20
https://www.washingtontimes.com/news/2002/apr/30/20020430-042342-4180r/
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gæði raddar.45 Einstaklingar sem nota raddurg geta skipt á milli þess að tala í miðsviði og 

lægra sviði. Það er möguleiki á því að einhverjir taki upp þennan talsmáta vegna þeirra 

fyrirmynda sem ungar konur horfa til og kvenna sem þær líta upp til46. Sem dæmi má 

nefna Kim Kardashian sem beitir slíkri raddmyndun, en hún er frægur áhrifavaldur og talin 

fyrirmynd fjölda ungra kvenna. Paris Hilton er annað dæmi um þekktan einstakling sem 

talað var um, meðal annars í fjölmiðlum, að væri með barnslegan talsmáta. Hilton átti svo 

seinna meir eftir að koma opinberlega fram með sína náttúrulegu rödd. Í 

heimildarmyndinni This is Paris talar Hilton um að hún hafi notað þessa tegund af rödd til 

að ýta undir staðalímynd persónunnar sem hún lék fyrir fjölmiðla og í þáttunum The 

Simple Life. Í sömu heimildarmynd segir Hilton einnig frá áfalli sem að hún varð fyrir á 

unglingsárum, sem hafði mikil áhrif á hana og eflaust mótaði feril hennar. Hilton talar um 

endurteknar martraðir, hræðslu og um að eiga erfitt með að treysta fólki enn þann dag í 

dag.47Hvort um mögulega sjálfsbjargarviðleitni hafi verið að ræða þar sem Hilton ýkir 

persónuna sem fólk taldi að hún væri með þess barnslegu rödd eða hvort að um sálrænt 

raddmein að ræða sem hafi lagast af sjálfu sér. En eins og fram hefur komið getur það 

gerst, það væri þó áhugavert að skoða fleiri þekkt tilfelli og greina þau. 

Hér hafa komið fram nokkrar skýringar á hvers vegna fullorðið fólk talar með barnslegri 

röddu. Einhverjir virðast hafa þróað með sér talvandamál eða sýnt ummerki um raddvanda 

á barnsaldri sem e.t.v. ekki var áunninn. Aðrir fengu mögulega tal/raddmeðferð sem í 

sumum tilvikum skilaði sér ekki og að lokum komu fram hjá sumum sálrænar 

varnaraðgerðir þar sem fullorðinn einstaklingur hverfur aftur til barnslegs talsmáta. Í 

einhverjum tilvikum er það ómeðvitað en öðrum af ásettu ráði.48 

5. Raddheilsa  

Að gæta að raddheilsu (e. vocal healt/hygiene) er mikilvægt bæði fyrir þá sem glíma við 

einhverskonar raddveilur og einnig til þess að koma í veg fyrir þær. Það þarf þó að hafa í 

huga að ef upp koma líkamleg (vefræn) vandamál tengd raddheilsu, svo sem barkabólga og 

 
45 Anumitha Venkatraman and M. Preeti Sivasankar, “Continuous Vocal Fry Simulated in Laboratory 

Subjects: A Preliminary Report on Voice Production and Listener Ratings,” American Journal of Speech-

Language Pathology 27, no. 4 (November 21, 2018): 1539–45, doi:10.1044/2018_AJSLP-17-0212. 
46 Lesly Wolk, Nassima B. Abdelli-Beruh, og Dianne Slavin, “Habitual Use of Vocal Fry in Young Adult 

Female Speakers,” Journal of voice 26, nr. 3 (maí 2012: e111-116,  doi:10.1016/j.jvoice.2011.04.007.  
47 Alexandra Dean, This is Paris, heimildarmynd, (Bandaríkin: YouTube Original, 2020.) 

https://www.youtube.com/watch?v=wOg0TY1jG3w   
48 Tanner, “Speaker Profiling Persons with Communication Disorders.” 

https://doi.org/10.1044/2018_AJSLP-17-0212
https://www.youtube.com/watch?v=wOg0TY1jG3w%20%20
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að slíkt leiði ekki til starfræns eða sálræns raddvanda. Stundum getur sálrænn raddvandi 

fylgt í kjölfar líkamlegs, þar sem í sumum tilvikum er um atvinnutæki fólks er að ræða og 

það veldur hreinlega streitu og álagi að vita ekki hversu fljótt og vel röddin jafnar sig eftir 

líkamlegt raddvandamál af vefrænum toga.  

Manneskjan fer ekki áfallalaust í gegnum lífið og því er mikilvægt að huga að andlegri 

heilsu í sama mæli og líkamlegri. Halda streitu í lágmarki og hlúa vel að sálartetrinu getur 

komið manni langa leið. Mikilvægt er að vera vakandi fyrir andlegum brestum á borð við 

þunglyndi og kvíða og leita sér viðeigandi aðstoðar.  

Raddheilsa og áhættuþættir 

Áhættuþættir á borð við reykingar gera það að verkum að þær geta dregið úr 

slímhúðarmyndun og þar með gert einstaklinga útsettari fyrir sýkingum í öndunarfærum. 

Hósti og ræskingar geta ert slímhúðina ásamt því að erting í bifhárum í öndunarvegi getur 

átt þátt í bólgum í öndunarfærum.49 

Þeir sem nota röddina í starfi eins og kennarar og söngvarar eru líklegri en aðrir til að þróa 

með sér raddvandamál. Aukinn raddstyrkur til lengri tíma getur mögulega leitt til 

raddþreytu og annarra alvarlegri einkenna sem koma niður á gæðum raddarinnar. Hlutir 

eins og að draga úr hávaða í umhverfi, tryggja gæði innilofts með góðri loftræstingu og 

halda hæfilegu raka og hita stigi getur gert gæfumun. Spennt og áreynslumikil rödd eru 

dæmi um óheilbrigða rödd. Mikilvægt er að huga að raddvernd í vinnuumhverfi sem krefst 

mikillar raddnotkunar, til dæmis ættu flestir að nýta sér hátalarakerfi þar sem slíkt stendur 

til boða, vera meðvitaður um líkamstöðu og öndun. Góð öndun er undirstaða eðlilegrar 

raddbeitingar.50 

Heilsueflandi raddheilsa  

Bein nálgun talmeinafræðings er oft árangursrík meðferð til að vinna bug á raddvanda af 

vefrænum toga þar sem lögð er áhersla á öndun og sértækar æfingar í meðferðartímum.51 

Óbein nálgun eins og fræðsla og ráðgjöf um röddina í bland við beina nálgun myndi henta 

 
49

 Sapienza og Hoffmann Ruddy, “Voice Disorders.” 
50 Valdís J. Jónsdóttir, Vinnuvernd: Raddheilsa kennara, (Reykjavík: Vinnueftirlitið, 2008). 
51 Yoon Se Lee, D. H. Lee, G-E Jeong, J. W. Kim, J-L Roh, S-H Choi, S Y Kim og S. Y. Nam, “Treatment 

Efficacy of Voice Therapy for Vocal Fold Polyps and Factors Predictive of Its Efficacy,” Journal of Voice 

31, nr. 1 (janúar 2017): 120.e9-120.e13, doi:10.1016/j.jvoice.2016.02.014. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2016.02.014
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vel fyrir raddvanda af starfrænum toga. Einnig ber að nefna slökun og samtöl fyrir þá sem 

að glíma við sálræn raddvandamál.52 

Þegar fólk lendir í raddvanda er lengd bataferilsins misjöfn og þar spila margir þættir inn. 

Einstaklingsbundnir þættir, eins og andleg heilsa og hvernig manneskjan bregst við 

meðferðarúrræðum getur haft mikil áhrif á framvindu bata.53 

Slökun er mikilvæg fyrir raddheilsu þar sem að röddin er hluti af vöðvakerfi líkamans. Því 

getur spenna sem að myndast í líkamanum leitt yfir í röddina og þá er færnin til að geta 

slakað á grundvallaratriði. Góð slökun felur í sér spennulosun fyrir bæði huga og líkama. 

Slökun er ekki eitthvað sem að gerist bara af sjálfu sér, það þarf að læra hvernig á að slaka 

á og æfa reglulega. Jóga æfingar með áherslu á slökun, djúpöndun og hugleiðslu er meðal 

aðferða sem ná bæði til líkama og huga.54 

Alexandertækni er aðferð þróuð af áströlskum leikara sem sjálfur átti við raddmein að 

stríða. Hann gekk lækna á milli en ekki fannst skýring á raddleysinu. Þessi aðferð getur 

hentað þeim sem þurfa að losa um spennu í líkamanum og bæta samhæfni. Þessi tækni er 

nokkuð þekkt meðal atvinnusöngvara og -leikara en nýtist einnig fólki sem leitar eftir 

áreynslulausri líkamsbeitingu.55 

Ójafnvægi í líkamsstöðu getur valdið vöðvaspennu í líkamanum. Besta stellingin fyrir rödd 

er opin og afslöppuð staða, vera með miðjaða líkamsstöðu og ekki með krosslagða fætur 

og handleggi. Ef manneskja talar mikið með hálsinn snúinn eða hallar til dæmis undir flatt, 

þá er verið að nota vöðvana ójafnt og getur það valdið óþarfa álagi sem getur endurspeglast 

í spenntri rödd. Sérstaklega þarf fólk að íhuga líkamsstöðu háls og höfuðs þegar það talar í 

síma, en oftar en ekki er fólk með símann klemmt milli höfuðs og axlar sem veldur mikilli 

spennu í vöðvum, sjá mynd þrjú.56  

 
52 Mami Kaneko, O. Shiromoto, M. Fujiu-Kuraci, Y. Kishimoto, I. Tateya og S. Hirano, „Optimal Duration 

for Voice Rest After Vocal Fold Surgery: Randomized Controlled Clinical Study,“ Journal of Voice 31, nr. 1 

(janúar 2017): 97–103, doi:10.1016/j.jvoice.2016.02.009. 
53 (Þóra Másdóttir, fyrirlestur 23.september 2019) 
54 Carmelle Moore, “Reflections on Clinical Applications of Yoga in Voice Therapy with MTD,” Logopedics 

Phoniatrics Vocology 37, nr. 4 (desember 2012): 144–50, doi:10.3109/14015439.2012.731080. 
55 Harpa Guðmundsdóttir, “Alexandertækni,” Heilsubankinn, sótt 28. nóvember 2020, 

https://www.heilsubankinn.is/alexandertaekni/.  
56 (Þóra Másdóttir, fyrirlestur 4. nóvember 2019) 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2016.02.009
https://doi.org/10.3109/14015439.2012.731080
https://www.heilsubankinn.is/alexandertaekni/
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Mynd 3-– Óeðlilega vinnustaða
57 

Raddþjálfun getur skipt sköpum fyrir alla og er ekki eingöngu ætluð þeim einstaklingum 

sem byggja viðurværi sitt á röddinni. Þó að raddþjálfun ein og sér geti ekki með beinum 

hætti komið í veg fyrir raddvanda þá geta upplýsingar og markviss fræðsla um 

raddbeitingu verið gagnlegar fyrir alla.58 

Sá sem glímir ekki við raddvanda og telst hafa heilbrigða rödd leiðir hugann mögulega lítið 

að hvernig hann myndar rödd. Undir venjulegum kringumstæðum reyna þessir 

einstaklingar ekki óþarflega mikið á röddina en ef vinnuumhverfið er „raddkrefjandi“ og 

einstaklingurinn gætir ekki að sér getur gerst að viðkomandi beiti röddinni rangt. Dæmi eru 

um að kennarar þurfi að fara í veikindaleyfi frá kennslu vegna slæmrar raddheilsu. Um 50 

til 80% kennara þjást af einkennum sem rekja má til ofreynslu og misbeitingu raddarinnar 

og því gætu gagnlegar upplýsingar verið mjög mikilvægar fyrir þessa hópa og aðra sem 

nota röddina í miklum mæli.59 

Við alvarlegan raddvanda, hvort sem um líkamlegan eða sálrænan vanda er að ræða, þarf 

ætíð að leita til fagfólks á viðeigandi sviði. En heilsueflandi aðferðir geta auðveldað leiðina 

að bata.  

 
57 (Þóra Másdóttir, mynd á glæru 36 í fyrirlestri 4. nóvember 2019) 
58 D.E. Hazlett, O.M. Duffy, og S.A. Moorhead, “Review of the Impact of Voice Training on the Vocal 

Quality of Professional Voice Users: Implications for Vocal Health and Recommendations for Further 

Research,” Journal of Voice 25, nr. 2 (March 2011): 181–91, doi:10.1016/j.jvoice.2009.08.005. 
59 Valdís J. Jónsdóttir, Vinnuvernd: Raddheilsa kennara, (Reykjavík: Vinnueftirlitið, 2008). 
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Lokaorð 

Það má segja að röddin sé sendiboði hugsana, tilfinninga, og orða sem gefa lífinu merkingu 

og innihald. Það er því afar mikilvægt í samfélagi manna að fólk geti tjáð sig. Sérstaklega á 

þetta við um fólk sem hefur atvinnu af rödd sinni, svo sem söngvarar, leikarar, fyrirlesarar 

og kennarar. Góð raddheilsa getur skipt sköpum og því mikilvægt að leita leiða til að vinna 

með raddvanda þegar hann kemur upp.  

Meðhöndlun á líffræðilegum vanda er í flestum tilfellum auðveldari en sálfræðilegum, þar 

sem orsökin er augljósari. Þegar um sálrænan raddvanda er að ræða er samvinna ákveðinna 

fagstétta afar mikilvæg. Í sumum tilfellum getur raddvandi verið eina birtingarmynd 

sálræns ástands og samstarf talmeinafræðinga og sálfræðinga eða geðlækna besta leiðin til 

að vinna á vandanum. 

Það getur verið einstaklingsbundið hvaða leiðir henta ólíkum aðilum og ýmislegt stendur 

til boða. Þar má nefna raddþjálfun, talþjálfun, slökun, meðferðir hjá sálfræðingi, 

geðlæknum og lyfjameðferðir. Slökun er ein af aðgengilegri aðferðunum til að vinna að 

bættri raddheilsu. Nokkrar leiðir eru færar til að ná slökun, gefa sér tíma til að sinna áhuga 

eða áhugamáli, stunda hreyfingu, iðka jóga eða læra slökunartækni til auka möguleikann á 

að bera kennsl á spennu og losa um hana. 

Fyrir einstaklinga sem byggja viðurværi sitt á röddinni þá er auðvitað alltaf mikilvægt að 

sinna raddheilsunni eins og best verður á kosið. 
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